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Vraag: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?
Genesis 2:17

Antwoord: Nee, glad nie;
1
inteendeel, sy toorn is verskriklik
Romeine 5:12

sowel oor die erfsonde as oor
die sonde wat ons self doen: Hy
wil dit in die tyd en in die
ewigheid met 'n regverdige
oordeel straf.

2 Eksodus 20:5

Eksodus 34:7

Psalm 5:6
Psalm 50:21

Nahum 1:2

Romeine 1:18

Efesiërs 5:6

maar van die boom van die kennis van goed en
kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag
as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.
Daarom, soos deur een mens die sonde in die
wêreld ingekom het en deur die sonde die dood,
en so die dood tot alle mense deurgedring het,
omdat almal gesondig het
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie
dien nie; want Ek, die HERE jou God, is 'n
jaloerse God wat die misdaad van die vaders
besoek aan die kinders, aan die derde en aan die
vierde geslag van die wat My haat;
wat die goedertierenheid bewaar vir duisende,
wat ongeregtigheid en oortreding en sonde
vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat
die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die
kinders en aan die kindskinders, aan die derde
en aan die vierde geslag.
Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U
haat al die werkers van ongeregtigheid.
Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy
dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou
dit ordelik voor oë stel.
'n Jaloerse God en 'n wreker is die HERE, 'n
wreker is die HERE, en vol grimmigheid; 'n
wreker is die HERE vir sy teëstanders, en Hy
behou die toorn teen sy vyande.
Want die toorn van God word van die hemel af
geopenbaar oor al die goddeloosheid en
ongeregtigheid van die mense wat in
ongeregtigheid die waarheid onderdruk,
Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie,
want daardeur kom die toorn van God oor die
kinders van die ongehoorsaamheid.

maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet
nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy."
Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die
wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so
het die dood tot al die mense deurgedring, omdat
almal gesondig het.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die
Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek
reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs
tot in die derde en vierde geslag van dié wat My
haat,
Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek
vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar
Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken
kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe
selfs tot in die derde en vierde geslag."
Hooghartiges durf nie voor U kom nie. U haat almal
wat onreg doen,
"Moet Ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy
dink Ek het soos jy geword! Nee, Ek eis rekenskap
van jou, Ek kla jou aan!
Die Here is ‘n God wat baie begaan is oor sy volk, ‘n
God wat Hom wreek. Die Here wreek Hom in sy
gloeiende toorn, die Here wreek Hom op sy
teëstanders, sy toorn ontvlam teen sy vyande.
God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die
goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense
wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer
onderdruk.
Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede
mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor
die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.
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Hy het immers gesê: Vervloek
is elkeen wat nie bly in alles
3
wat geskryf is in die boek van
Galasiërs 3:10
die wet om dit te doen nie

En net soos die mense bestem is om een maal te
sterwe en daarna die oordeel
Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet
nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet
sê: Amen.
Want almal wat uit die werke van die wet is, is
onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek
is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die
boek van die wet om dit te doen nie.

‘n Mens is bestem om net een maal te sterf, en
daarna kom die oordeel.
"Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie hierdie wet
onderhou en nie daarvolgens lewe nie! "Dan moet
die hele volk antwoord: Amen!"
Maar almal wat staat maak op die onderhouding
van die wet, val onder die vloek, want daar staan
geskrywe: "Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie
stiptelik alles doen wat in die boek van die wet
geskrywe staan nie."

